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ممخص البحث 

. الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى رسكلو األميف كعمى آلو كصحبو أجمعيف كبعد 

إف ىذا البحث يذب عف سنة الحبيب المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ كالتي نقميا ثقات األمة 
جيبل بعد جيؿ حتى أكدع أصحيا  في الصحيحيف ، فنبتت نابتة سكء تجر أذياؿ خزم 

المستشرقيف تطعف في الصحيحيف مف خبلؿ نقد مركياتيما عمى غير أسس عممية كال ميزاف 
شرعي قكيـ ، تزعـ بذلؾ صكف السنة مف كؿ دخيؿ عمييا كعمى ديف األمة ، كدعكل أخرل 

. ظاىرىا فييا الرحمة كباطنيا مف قبميا العذاب 

فعمدت متصديا لباحث ينسب ألىؿ الحديث ظاىرا كىك خصـ لو ، فجعمت بحثي عمى ثبلثة 
تكىيف تعميؿ أحاديث انتقدت عمى  )مباحث األكؿ في صده كبياف كىاء دعكاه كقد سميت بحثي  

: (الصحيحيف 

كاقتصرت عمى مثاليف في البحث كؿ كاحد  (نقد المعاصريف اإلسناد باليكل  )المبحث االكؿ 
ثـ جعمت المبحث الثاني في بياف  (حديث الجارية  )كالثاني  (حديث الرجـ  )تحت مطمب األكؿ 

فساد طريقتيـ في نقد المتف كىك كسابقو ، جعمت في األكؿ  

، كالمبحث  (حديث الردة  )كفي الثاني  (حديث ممؾ المكت كنبي اهلل مكسى عميو السبلـ  )
، كفي الثاني قكلو  (السنة تقضي عمى القرآف  )قاعدة : الثالث كسابقيو ، جعمت في األكؿ قكلو 

 . (ال نحدث بكؿ ما سمعنا عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ  )قاعدة :  

. راجيا مف اهلل تعالى التكفيؽ كالسداد 

. كالحمد هلل رب العالميف 

الدكتكر شاكر بف تكفيؽ العاركرم : ككتب 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى رسكلو األميف كعمى آلو كصحبو أجمعيف كبعد  

إف اهلل تبارؾ كتعالى قد أعمى شاف ىذه األمة بما ميزىا بو مف الفضائؿ ، إذ ىي آخر األمـ 
كأكؿ األمـ ، كبعث فييا خير نبي كأنزؿ عمييا أكعى كتاب كأحكميا ، ثـ كاف مف تماـ النعمة 

ـٍ  }: كجكد السنة التي قاؿ اهلل تعالى فييا  لىعىمَّيي ـٍ كى ا نيزِّؿى ًإلىٍيًي ٍلنىا ًإلىٍيؾى الذٍِّكرى ًلتيبىيِّفى ًلمنَّاًس مى كىأىنزى
كفى  ، فحمؿ عمميا عدكؿ عف عدكؿ إلى تـ  الببلغ كقامت الحجة عمى  ( 44النحؿ) {يىتىفىكَّري

. الخمؽ بيما 

كمف جميؿ فضؿ اهلل تعالى عمى األمة أف قيض ليا جيابذة يحممكف السنة كابرا عف كابر كجيبل 
عف جيؿ ، ال يقبؿ مف الحممة إال خيارىـ كال مف ركاتيا إال عدكليـ فكانكا حماتيا الذيف يذبكف 

عنيا كؿ دخيؿ كيمنعكف عنيا كؿ متفييؽ دعي  بؿ ككؿ منتحؿ يفسد بيائيا كيحـر الناس 
، إذ خص اهلل تبارؾ كتعالى حممة دينو كسنة . ضيائيا بردىا تحت فرل عديدة كأقكاؿ غريبة  

. نبيو بعمـ فاقكا بو األمـ كتميزكا بو عف سائر الكرل مف العرب كالعجـ  ىك عمـ الركاية كالدراية 

ني ألرجك أف يككف ىذا البحث أحد لبنات ذلؾ الصرح الشامخ  ، ككاتبو يأمؿ المحاؽ بيـ عٌمو  كا 
يناؿ دعكة محب لمسنة كأىميا ، كقد عمدت فيو الرد عمى منتحؿ لمسنة كىك في حقيقتو راغب 

. عنيا كخصميا عمى ما سيأتي بيانو في مكضعو إف شاء اهلل 

الدكتكر شاكر تكفيؽ العاركرم  
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 المبحث األول



 من قواعد طعونيم في اإلسناد
المطمب األول  

 

إف كثرا مف ىؤالء الطاعنيف يعمدكف إلى الطعف في اإلسناد ال عمى أصكؿ أىؿ الركاية بؿ عمى 
كالمذىب ككثيرا ما يتجاكزكف أصكؿ تقعيد العمماء كما سارت عميو أصكؿ نصرة الفكرة كالرأم 

. أىؿ الطريقة السكية أىؿ الحديث كبياف ذلؾ في التالي 
 

األول  المطمب 
نقد المعاصرين لإلسناد باليوى 

 
إف بعض المعاصريف المحسكبيف عمى أىؿ الحديث عمدكا إلى الطعف في صحيح الركاية عمى 
أصكؿ تمؾ المناىج المعدية لمسنة المركية عف خير البرية صمى اهلل عميو كسمـ ، لكنيـ سمككا 
مسمؾ الطعف النعـ ، بحجة الخكؼ عمى ديف المسمميف كصيانة لو مف التحريؼ ، كزادكا كبلما 

. كثيرا ينخدع بو كؿ مف ال يعرؼ عمـ الركاية كالدراية 
 كحقيقة األمر أنيـ عمى باب ضبللة كبيرة كفتنة خطيرة يحيكف بيا ما اندثر في غابر األزماف 
مف محاكلة محاربة ركاة اإلسبلـ ، كسيظير لؾ ذلؾ أييا المنصؼ مف النماذج التي تأتي إف 

. شاء اهلل 
كاعمـ كفقؾ اهلل أف أىؿ األىكاء مف أصحاب ىذه المسمكيات يعمدكف إلى تصحيح ما يكافؽ 

: ىكاىـ دكف النظر إلى القكاعد لتعمؽ تمؾ الركايات باستجبلبيا لتأيد رأيو كمذىبو كما قاؿ قائميـ 
كىذا الفقو العمرم  في التأكيد عمى مرجعية القرآف العظيـ االصؿ الجامع كالقاضي عمى ما  )

اراد عمر بف : سكاه ، ما ركاه عبد الرزاؽ في المصنؼ بسند صحيح إلى عركة بف الزبير قاؿ 
الخطاب أف أف يكتب السنف فاستشار أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في ذلؾ فأشاركا 

إني كنت أريد : عميو أف يكتبيا فطفؽ يستخير اهلل فييا شير ثـ أصبح يكما كقد عـز اهلل لو فقاؿ 
ني كاهلل   ني ذكرت قكما كانكا قبمكـ كتبكا كتبا فأكبكا عمييا كترككا كتاب اهلل كا  أف أكتب السنف كا 

  . ال ألبس كتاب اهلل بشيء أبدا

كالحديث صحيح عف عركة ، كعركة لـ يدرؾ عمر فقد كلد في أكائؿ خبلفة عثماف لكنو مف أعمـ 
 . (أىؿ المدينة في عصره كىك يحدثنا عف أمر اشتير عف عمر كصدقو الكاقع كالتاريخ 

لكننا نرل أنيـ يضعفكف الحديث بأقؿ إشكالية فاقت عقكليـ ، أك خالفت مذىبيـ كأىكائيـ ، فإذا 
 الركاية كاإلسناد رأيت فييا االضطراب الكبير كالفساد الظاىر في ىـ  نقدةما نظرت إلى طريؽ

. تعميؿ اؿ



: الفرع األول 
أخرج البخارم عف ابف : آية الرجـ  – 2 ( : ) 64ص  )قاؿ الدكتكر محمد حكل في مقاالتو 
إف اهلل بعث محمدا بالحؽ كأنزؿ : كفيو  (في حديث طكيؿ  )عباس أف عمر خطب في الناس 

عميو الكتاب فكاف مما أنزؿ اهلل آية الرجـ فقرأناىا كعقمناىا ككعيناىا كرجـ رسكؿ اهلل صمى اهلل 
كاهلل ما نجد آية الرجـ : فأخشى إف طاؿ بالناس زماف أف يقكؿ قائؿ .. عميو كسمـ كرجمنا معو 

في كتاب اهلل  ، فيضمكا بترؾ فريضة أنزليا اهلل ، كالرجـ في كتاب اهلل حؽ عمى مف زنى إذا 
   ( .1631) كمسمـ  ( 6830 ) البخارم... أحصف مف الرجاؿ كالنساء إذا قامت البينة 

ىنا أيضا يقؼ المسمـ متعجبا إف كاف حقا قد سبؽ نزكؿ آية الرجـ فأيف ىي ؟  
ف كانت نسخت حقا فكيؼ يقاؿ  ذا كانت نسخت تبلكة  (فيضمكا بترؾ فريضة أنزليا اهلل  ): كا  ، كا 

ذا نسخت حقا فمماذا : فيؿ يجكز أف يقاؿ  إف الرجـ في كتاب اهلل كما سبؽ في النصكص كا 
نصر أف حكـ الرجـ باؽ ، كلماذا ال يقاؿ أف حكـ الرجـ نسخ أيضا ، كنحف بيف أيدينا نص 

كىذا في ظاىرة  (الزانية كالزاني فاجمدكا كؿ كاحد منيما مائة جمدة  ): قطعي ال يحتمؿ المبس 
 . (.. األمر يحتاج إلى دراسة مفصمة معمقة .. يشمؿ المحصف كغيره 

إف ىذا التمييد الذم قدمو الدكتكر بعرض التساؤالت كاالعتراضات الشخصية التي تنبي : قمت 
. عف استباؽ محاربة اإلسناد الذم سيقـك بنقضو بعد 

بطاليا كنقض إجماع األمة عمييا ركاية . إف ظاىر كبلـ د  محمد حكل اإلعتراض عمى الركاية كا 
كدراية ، بؿ كيجعؿ مف عدـ معرفتو كاطبلعو عمى أصكؿ العمـك كعمـك القرآف كخمطو بيف طرائؽ 

. الفقياء كنقدىـ كطريقة المحدثيف كأسسيـ 
الكبلـ التفصيمي عمى   كلما كاف عرض ذلؾ يطكؿ رأيت االكتفاء بالنقد أإلسنادم كأتجاكز

فزعـ أنو قاـ   (األمر يحتاج إلى دراسة مفصمة معمقة ): تكىماتو كاعتراضاتو كاقفا عمى قكلو 
ليكـ قكلو كدراستو  . بيا كا 

. ( .. ما زلنا معكـ أييا القراء األعزاء في آثار قاعدة ظنية السنة  : ) ( 67 )قاؿ في مقاالتو 
كمف ىنا بدأ خمط الدكتكر مف اعتبار ألفاظ الفقياء كاألصكليف في نقد الركاية كاالعتماد عميو في 

. رد ركايات المحدثيف ، كىذا مف عظيـ الفساد 
سقاطيا كال أدلعمى  فضي إلى زعزعة الثقة بالسنة ألكلك أردنا تطبيؽ ىذه القاعدة بيذا المفيـك  كا 

لما مر النبي صمى اهلل عميو كسمـ أ  عنو معاذ رضي اهللبطبلف دعكل الدككر حكل مف امتثاؿ
جب في مثمو خبر ضني الثبكت كمبعثو لميمف كاستجابة أىؿ اليمف لو كلـ يقؿ كاحد منيـ أف ىذا 

 .التكاتر العددم ليتنزؿ منزلة اليقيف 
بعث مصعب مف ككذا القكؿ في رسائمو صمى اهلل عميو كسمـ إلى ممكؾ زمانو ، ككذلؾ ما كاف 

بف عمير رضي اهلل عنو إلى أىؿ المدينة لدعكتيـ إلى اهلل تبارؾ كتعالى ، فيؿ ىذا كمو ظني 



 !! .الثبكت في حقيـ ، أـ أف في إيمانيـ ريبة ألف خبرىـ كاف ظنيا 
:  أحاديث الرجـ في الصحيحيف  ): حكل . قاؿ د 

 رجمتيا بسنة : حيف رجـ المرأة يـك الجمعة ، قاؿ : حديث الشعبي عف عمي  – 1

 ( . 6812 )أخرجو البخارم . رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
. كفي سنده انقطاع الشعبي لـ يسمع مف عمي مات بعد المائة عف نحك ثمانيف سنة 

كممف طعف فيو الحازمي ، كركل الحديث بكاسطة بيف الشعبي كعمي ، ردىا الدارقطني جميعا ثـ 
فتح  )ادعى الدارقطني أف الشعبي لـ يسمع غير ىذا الحديث مف عمي ، كال دليؿ عمى ذلؾ 

. ( ثـ فائدة الحديث تأكيد أنو ال يعرؼ الرجـ في كتاب اهلل  ( 145 / 12البارم 
حكل بتمخيص ما ذكره الحافظ ابف حجر في الفتح كلنا عمى قكلو كقفات أجمميا . قاـ د : قمت 

: فيما يمي 
ادعى الدارقطني أف الشعبي لـ يسمع  ): كقكلو  (... الشعبي لـ يسمع مف عمي  ): قكلو  – 1

 ( ( . 145 / 12فتح البارم  )غير ىذا الحديث مف عمي ، كال دليؿ عمى ذلؾ 
سماع عامر الشعبي ىذا الحرؼ مف عمي بف  ( 97 / 4 )لقد بيف اإلماـ الدارقطني في العمؿ 

. سمع الشعبي مف عمي ؟ : قمت  ): أبي طالب رضي اهلل عنو إذ قاؿ في العمؿ 
حكل . فخرجت عف ككنيا دعكل كما ادعى د  ( سمع منو حرفا ما سمع غير ىذا  : قاؿ الشيخ

 .
كجـز الدارقطني بأف الزيادة  ) ( 119 / 12 )كقد لخص ىذا الكبلـ الحافظ ابف حجر في الفتح 

. (في اإلسناديف كىـ ، كبأف الشعبي سمع ىذا الحديث مف عمي قاؿ كلـ يسمع عنو غيره
. أف عامر الشعبي قد سمع ىذا الحديث مف عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو: خبلصة القكؿ 

كأف الشعبي لـ يسمع  ) (173 / 1)فإف قيؿ قد قاؿ أبك عبد اهلل الحاكـ في معرفة عمـك الحديث 
 . (كال مف عمي إنما رآه رؤية ... مف عائشة 

: الحكاب عمى كبلـ أبي عبد اهلل الحاكـ مف كجييف : قمت 
 كما نص عميو أبك عبد ةإف رؤية عامر الشعبي لعمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو ثابت: األكؿ 

اهلل الحاكـ رحمو اهلل فقد ركاه ابف أبي شيبة في المصنؼ كابف سعد في الطبقات الكبرل كابف أبي 
رأيت عميا أبيض الراس كالمحية قد مؤلت ما بيف : عاصـ في اآلحاد كالمثانى عف الشعبي قاؿ 

. منكبيو 
اآلحاد ابف أبي عاصـ في ما صرح أنو رآه ككصؼ بعض فعمو كمف ذلؾ ما ركاه : الثانية 

  : حدثنا الشافعي حدثنىا سفياف عف مطرؼ عف الشعبي قاؿ  (106 / 1) ) ( 158) كالمثاني 
 .ال خير ييزىا لو : رأيت عميا رىًضيى اهلل تعالى عنو أخرج ذراعا لو شعر فقاؿ 

: عف الشعبي ، قاؿ ( 67 / 1)ككاف قد رآه عمى المنبر كما ركل الطبراني في المعجـ الكبير 



رأيت عميا رضي اهلل عنو عمى المنبر أبيض المحية قد مؤلت ما بيف منكبيو ، زاد يحيى بف سعيد 
. عمى رأسو زغيبات : في حديثو 

،  عمى شرط مسمـتقدـ بيمافإذا ما عممنا أف البخارم رحمو اهلل لو شرطاف في قبكؿ الركاية   
الكجو  : )  ( 12 / 1)ىما المقاء كالمعاصرة كما قاؿ  الحافظ ابف حجر في مقدمة ىدم السارم 

الخامس كذلؾ أف مسمما كاف مذىبو عمى ما صرح بو في مقدمة صحيحو كبالغ في الرد عمى 
مف خالفو أف اإلسناد المعنعف لو حكـ االتصاؿ إذا تعاصر المعنعف كمف عنعف عنو كأف لـ يثبت 

اجتماعيما إال أف كاف المعنعف مدلسا كالبخارم ال يحمؿ ذلؾ عمى االتصاؿ حتى يثبت 
اجتماعيما كلك مرة كقد أظير البخارم ىذا المذىب في تاريخو كجرل عميو في صحيحو كأكثر 

  .(منو 
 الوقفة الثانية 

 . (كممف طعف فيو الحازمي ، كركل الحديث بكاسطة بيف الشعبي كعمي  ): أما قكلو 
(: 96 / 4 )العمؿ كتابو إف ىذا الكبلـ قد بينو إماـ العمؿ الدارقطني رحمو اهلل إذ قاؿ في : قمت 
حيف جمد في الزنا محصنا ثـ رجمو ، : كسئؿ عف حديث عامر الشعبي ، عف عمي  ) ( 449) 

 .ـ جمدتيا بكتاب اهلل ، كرجمت بسنة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسؿ:  كقاؿ 
يركيو شعبة ، كاختمؼ عنو ؛ فركاه قعنب بف محرز ، عف كىب بف جرير ، عف شعبة، : فقاؿ 

 ..عف سممة بف كييؿ ، عف مجالد ، عف الشعبي ، عف أبيو ، عف عمي 
نما ىك سممة كمجالد  .ككىـ فيو في مكضعيف ، قكلو عف مجالد ، كا 

نما ركاه الشعبي ، عف عمي: كفي قكلو   .عف الشعبي ، عف أبيو ، كا 
ككذلؾ ركاه الحسيف المركذم كغيره عف شعبة ، عف سممة ، كمجالد ، عف الشعبي ، أنيما 

 . (سمعاه يحدث عف عمي 
 

 : وقفة الثالثةال
سألت عبد اهلل بف : عف أبي إسحاؽ الشيباني قاؿ  -  2 ( ) 68 ): حكل في مقاالتو .د : قاؿ 

. ىؿ رجـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : أبي أكفى 
. قاؿ نعـ 
. قبؿ سكرة النكر أـ بعد ؟ : فقمت 
. ال أدرم : قاؿ 

الدليؿ عمى ذلؾ أف : كحاكؿ ابف حجر أف يأتي بدليؿ عمى أف ذلؾ كاف بعد سكرة النكر فقاؿ 
 )سكرة النكر نزلت في قصة اإلفؾ سنة أربع أك خمس ، كأنو حضر الرجـ أبك ىريرة كابف عباس 

  ( .147 / 12فتح 



ليس بالضركرة أف تككف جميع اآليات نزلت في كقت كاحد كمع ذلؾ  فبل دليؿ أف أبا : قمت 
ىريرة كابف عباس حضرا الرجـ ، نعـ رككا أحاديث الرجـ كلكف مف غير تصريح بالحضكر كما 
سنرل ككاف الصحابة يرسؿ بعضيـ عف بعض كما أكثر ذلؾ في حديث أبي ىريرة كابف عباس 

 .خاصة 
: حكل بيذا الكبلـ أف يبطؿ حكـ الرجـ معتمدا عمى أصميف أٌصميما  . يريد د 
. جب عف السؤاؿ نو لـ مأل (ال أدرم  ): قكؿ الصحابي : األكؿ 
. قكلو أف الركاية مف مراسيؿ الصحابة : الثاني 
. إن ىذين الوجيين باطالن في االستدالل عمى المطموب وبيان ذلك مجمال : قمت 

. (ليس بالضركرة أف تككف جميع اآليات نزلت في كقت كاحد : قمت  ): قكلو : الوجو األول 
إف ىذا الكبلـ مأخكذ مف كبلـ محمد بف عبد اليادم السندم في حاشيتو عمى صحيح : قمت 

بؿ ثبت أنو بعد ؛ ألف سكرة النكر نزلت في اإلفؾ ، كثبت : قيؿ  ) ( 82 / 4): البخارم إذ قاؿ 
ال يمـز مف ذلؾ أف كؿ آية مف آيات السكرة نزلت بعد األفؾ فبل بد مف : أنو قبؿ رجـ ماعز قمت 

 . .(إثبات أف حٌد الزنا مف سكرة النكر كاف قبؿ أك بعد ، فتأمؿ ، كاهلل تعالى أعمـ 
ك لك تنبو الدكتكر إلى كبلمو كمف نقؿ عنو في مكضكع حكـ الرجـ كالجمد أليقف أف قكلو يفضي 

إلى أف حكـ الرجـ متأخر عنو ال سابقو ، مما يمـز بقاء حكـ الرجـ ال الجمد ،أك القكؿ بمزـك 
اقتراف نزكؿ الحكميف  ، كىذا الصكاب الذم جاءت الركاية فيو عمى التفصيؿ الذم نقمو الصحابة 

. ركاية كأجمعت عميو األمة 
كقد قاـ الدليؿ عمى أف الرجـ كقع بعد  )  ( 120 / 12)قاؿ الحافظ ابف حجر في فتح البارم 

سكرة النكر ألف نزكليا كاف في قصة اإلفؾ كأختمؼ ىؿ كاف سنة أربع أك خمس أك ست عمى ما 
نما أسمـ سنة سبع كبف عباس إنما جاء مع  تقدـ بيانو كالرجـ كاف بعد ذلؾ فقد حضره أبك ىريرة كا 

  .(أمو إلى المدينة سنة تسع 

 

 الحديث أف ؿأما اعتراضو عمى أنو مف مرسؿ الصحابي فمف مف المعمـك عند أه : الوجو الثاني
. إرساؿ الصحابي عف صحابي آخر ال يضر ألنيـ كميـ عدكؿ ثقات 

ثـ إنا لـ نعد في أنكاع المرسؿ كنحكه ما  : ) ( 65 )قاؿ ابف الصبلح رحمو اهلل في المقدمة  
يسمى في أصكؿ الفقو مرسؿ الصحابي مثمما يركيو ابف عباس كغيره مف أحداث الصحابة عف 

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كلـ يسمعكه منو ؛ ألف ذلؾ في حكـ المكصكؿ المسند ، ألف 
ركايتيـ عف الصحابة ، كالجيالة بالصحابي غير قادحة ، ألف الصحابة كميـ عدكؿ ، كاهلل أعمـ 

. )       
كقد اتفؽ المحدثكف عمى أنو في حكـ  )  ( 349 / 1)كقاؿ الحافظ ابف حر في ىدم السارم 



  .(المكصكؿ 

ياؾ أف حديث الرجـ متكاتر ركم عف جمع غفير مف أصحاب النبي صمى اهلل  كاعمـ كفقنا اهلل كا 
كنستغرب أف ركايات أبي ىريرة لممكضكع  ): حكل . عميو كسمـ مما يجعمنا نعجب مف قكؿ د 

. شاركو فييا جميعا غيره مف الصحابة 
فإذا رجعنا إلى ركايات قصة ماعز كجدناىا عف أبي ىريرة كجابر بف عبد اهلل كجابر بف سمرة 

 . (...  األسممي كعمراف بف حصيف  كابف عباس كأبي سعيد الخدرم كبريدة
المأمكر باالتباع الركاية ببل بينة صحيحة كىك عقمو كفيمو بلكنو ما زاؿ يأبي التسميـ لمنص كيرد 

ثـ ال بد مف كقفة خاصة مع قصة  ): كالتسميـ كاالنقياد لحكـ اهلل كرسكلو فتراه يقكؿ معترضا  
. ماعز 

أال كمما نفرنا غازيف فى سبيؿ اهلل خمؼ ): فإف النبي صمى اهلل عميو كسمـ عقب عمييا قائبل 
 ( مف أحدىـ ألنكمنو عنو مأحدىـ لو نبيب كنبيب التيس يمنح أحدىـ الكثبة أما كاهلل إف يمكف

. مسمـ 
كليقطع دابر .. مما يعني أنو شدد جدا في عقكبة ما عز ألتو خاف رجبل مجاىدا في سبيؿ اهلل 

فيؿ لنا أف نقكؿ أف ليا سببا خاصا مع الزنى ؟ كأنو أراد أف ... فتنة كمفسدة كانت مكجكدة 
 . (يقطع دابر المفسديف 

. فانظر إلى سماجة العقكؿ الفاسدة التي ال ترتكم مف معيف السنة أيف بمغ مداىا 
: الحديث الخامس في الرجـ حديث عبادة بف الصامت كنصو كنصو  ) ( 68ص  ): ثـ قاؿ 

خذكا عني فقد جعؿ اهلل ليف سبيبل البكر بالبكر جمد مائة كنفي سنة ، كالثيب باثيب جمد مائة 
. مسمـ . كالرجـ 

كىذا حديث مطكؿ سندا فكؿ ركاياتو مف ركاية الحسف البصرم معنعف أم بصيغة عف الحسف 
 . (... البصرم كثير التدليس مما يعني أنو منقطع حكما 

. إف ىذه المغالطة ال يجكز أف تجكز أحدا  عنده معرفة بالعمـ ناىيؾ عف عمـ الحديث : قمت 
أف يركم الراكم عمف لقيو ما لـ يسمعو منو ، أك عمف عاصره  ): التدليس عمى المشيكر إف 

 ( . 172 / 1) الباعث الحثيث  (كلـ يمقو مكىما أنو قد سمعو منو 
ركاية مسمـ في صحيحو كحدثنا يحيى بف يحيى التميمى أخبرنا ىشيـ عف منصكر عف : قمت 

صمى اهلل -الحسف عف حطاف بف عبد اهلل الرقاشى عف عبادة بف الصامت قاؿ قاؿ رسكؿ اهلل 
خذكا عنى خذكا عنى قد جعؿ اهلل ليف سبيبل البكر بالبكر جمد مائة كنفى سنة - :  عميو كسمـ

. كالثيب بالثيب جمد مائة كالرجـ 
ف محمكؿ عمى االتصاؿ كالسماع ، لكننا رأينا المعترض مكاألصؿ أف ما ذكره صاحبي الصحيح

. يقكؿ أف الحسف البصرم مدلس كقد عنعف 



كال أظف أف المعترض قد عمـ أف جباؿ أىؿ العمـ كركاسيو قد صرحكا بسماع الحسف مف حطاف 
. بف عبد اهلل الرقاشي كمف ىؤالء العمماء عمي بف المديني كالبخارم كالدارقطني 

  ( 214 / 7 )لك تدبر المعترض لكجد الجكاب بنفسو إذ ركل أبك عكانة في مستخرجو : قمت 
مف طريؽ  ىشيـ عف منصكر  ( 206 ( ) 248 / 1) كالطحاكم في مشكؿ اآلثار  ( 5038) 

بف زاذاف عف الحسف قاؿ  حدثنا حطاف بف عبد اهلل عف عبادة بف الصامت قاؿ قاؿ رسكؿ اهلل  
خذكا عني  قد جعؿ اهلل ليف سبيبل،  البكر بالبكر جمد مائة كنفي سنة، : صمى اهلل عميو كسمـ  

. كالثيب بالثيب جمد مائة ثـ الرجـ 
  (كركاه

كىذا يبيف أف كؿ مف خرج عف أصكؿ القكاعد العممية كقٌصر في البحث سيؤدم بو الحاؿ إلى 
. تضعيؼ كؿ ركاية صحيحة كالتجني عمى ديف اهلل كالكبلـ فيو ببل عمـ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المطمب الثاني 
الطعن في اإلسناد لمخالفتو عقيدة الطاعن 

 



 استغبلؿ أك اهلل ديف في لمطعف ذريعة ما نصا أحدىـ اتخذ كلربما ( : ) 59ص )  حكل . د قاؿ
  األمثمة ىذه فمف لمتكضيح األمثمة بعض ضرب مف بد كال ، اإلسبلـ لتشكيو ما نص

 ألبيف كلكف اليدؼ ىك ىذا ليس أبدا ال فيو ألطعف أسكقو كال السممي الحكـ بف معاكية حديث
 حيث مف سكاء التعامؿ مف أكجيا تحتمؿ ثـ كمف النصكص بعض إلى يتطرؽ االحتماؿ أف كيؼ
 الطعف مف كالسنة اإلسبلـ لمعاني كصيانة جية مف الخمؽ عمى تكسعة ىذا المتنكفي أك السند
 مسمـ صحيح في كىك الحديث كذكر... 

 فى كتقاربا - شيبة أبى بف بكر كأبك الصباح بف محمد جعفر أبك حدثنا صحيحو في مسمـ ركل
 عف كثير أبى بف يحيى عف الصكاؼ حجاج عف إبراىيـ بف إسماعيؿ حدثنا قاال - الحديث لفظ

 : ... قاؿ السممى الحكـ بف معاكية عف يسار بف عطاء عف ميمكنة أبى بف ىبلؿ

 بشاة ذىب قد الذيب فإذا يكـ ذات فاطمعت كالجكانية أحد قبؿ لي غنما ترعى جارية لي ككانت
 -اهلل رسكؿ فأتيت صكة صككتيا لكنى يأسفكف كما آسؼ آدـ بني مف رجؿ كأنا غنميا مف

 فأتيتو (. بيا ائتنى : ) قاؿ أعتقيا أفبل اهلل رسكؿ يا قمت عمى ذلؾ فعظـ- كسمـ عميو اهلل صمى
. السماء فى قالت ( . اهلل أيف ) ليا فقاؿ بيا

 (. مؤمنة فإنيا أعتقيا : ) قاؿ. اهلل رسكؿ أنت قالت (. أنا مف ) قاؿ

 أبي بف عمي بف ىبلؿ عف كثير أبي بف يحيى طريؽ مف كمسمـ أحمد أخرجو : ) المعترض قاؿ
 . الحكـ بف معاكية عف يسار بف عطاء عف ميمكنة

 . نفسو عمي بف ىبلؿ كىك أسامة بف ىبلؿ عف مالؾ كأخرجو

  ، كمتنا سندا العمـ أىؿ مف جميرة أعمو فقد مسمـ صحيح في ككنو مع كالحديث

 . ميمكنة أبي بف عمي بف ىبلؿ عمى فمداره سندا أما

 ( . المفظ بيذا تفرد كلكنو ، تكبع إذا يعتبر ضعيؼ أم  ) حديثو يكتب شيخ : حاتـ أبك قاؿ

 ( . الدارقطني ككثقو بأس بو ليس النسائي كقاؿ

 ركاة عمى الطعف إلى عمد ،إذ نفسو بفعؿ باطؿ الحديث في الطعف إرادتو عدـ دعكاه إف:  قمت
 . لمزاعمو تعقبي في ذلؾ كبياف العقدم مذىبو بسبب متنو في الطعف إلى عمد ثـ الحديث



 مسممة كقاؿ :  ) التيذيب في الحافظ قاؿ كما مسممة ىبلال كثؽ قد إذ : نظر ففييا العمة ىذه أما
 ( . قديـ ثقة الصمة في

 قد كمسمـ البخارم أف أم الستة رجاؿ مف كىك ، الدارقطني ك اإلعتداؿ ميزاف في الذىبي ككثقو
 . عمة كال شذكذ الحديث في يأت كلـ ، األصكؿ في لو أخرجا

 اهلل عبيد أخيو عف عكف عف المسعكدم أنا يزيد(  291 / 2 )مسنده في أحمد اإلماـ ركاية أما
 سكداء بجارية سمـ ك عميو اهلل صمى النبي أتى رجبل أف : ىريرة أبي عف عتبة بف اهلل عبد بف

: سمـ ك عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ ليا فقاؿ مؤمنة رقبة عتؽ عمي إف اهلل رسكؿ يا فقاؿ أعجمية
 . ؟  اهلل أيف

  . السبابة بأصبعيا السماء إلى فأشارت

 أنت أم السماء كالى سمـ ك عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ إلى بأصبعيا فأشارت أنا مف : ليا فقاؿ
 . أعتقيا فقاؿ اهلل رسكؿ

 قد كاف ، الككفي مسعكد بف عتبة بف اهلل عبد بف الرحمف عبد فيو ضعيؼ إسناد كىذا : قمت
 . اختبلطو بعد ىاركف بف يزيد عنو ركل قد ككاف اختمط

 إلى يفضي مما ، الركايتيف اختبلؼ عمى يتأكد كسببو الحديث سياؽ إلى نظر مف عمى يخفى كال
 . االعتراض سقكط

 ) بقكلو  كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ مف لمجكارم كاالختبار السؤاؿ كجو غير مف جاء كقد
 ( . اهلل أيف

 يزيد حدثنا الجكزجانى يعقكب بف إبراىيـ حدثنا( 227 / 3  )داكد أبي السنف في داكد أبك ركل
 : ىريرة أبى عف عتبة بف اهلل عبد عف اهلل عبد بف عكف عف المسعكدل أخبرنى قاؿ ىاركف بف
 رقبة عمى إف اهلل رسكؿ يا : فقاؿ سكداء بجارية- كسمـ عميو اهلل صمى -النبى أتى رجبل أف

. بأصبعيا السماء إلى فأشارت  (. اهلل أيف : ) ليا فقاؿ. مؤمنة

لى- كسمـ عميو اهلل صمى -النبى إلى فأشارت  (. أنا فمف : ) ليا فقاؿ  أنت يعنى السماء كا 
 ( . مؤمنة فإنيا أعتقيا : ) فقاؿ. اهلل رسكؿ



 كفي( )  480 / 3 : )فقاؿ مختمفة الحادثة أف الحبيير التمخيص في حجر ابف الحافظ بيف كقد
 حاطب بف الرحمف عبد بف يحيى عف زيد بف أسامة طريؽ مف العساؿ أحمد ألبي السنة كتاب
  ؟ عني ىذه يجزم فيؿ رقبة عمي إف اهلل رسكؿ يا فقاؿ لو بجارية اهلل رسكؿ إلى حاطب جاء قاؿ

 ؟ السماء إلى فأشارت ربؾ أيف : قاؿ

 ( . مؤمنة فإنيا اعتقيا : فقاؿ 

 عبد بف اهلل عبد عف الزىرم عف معمر ثنا الرزاؽ عبد ثنا ( 451 / 3 )مسنده في أحمد كركل
 فإف مؤمنة رقبة عمي إف اهلل رسكؿ يا : كقاؿ سكداء بأمة جاء أنو األنصار مف رجؿ عف اهلل

 إلو ال أف أتشيديف : سمـ ك عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ ليا فقاؿ ، أعتقتيا مؤمنة ىذه ترل كنت
 . ؟ اهلل إال

 . نعـ :  قالت

 . اهلل رسكؿ إني أتشيديف :  قاؿ 

 . نعـ : قالت

 . المكت بعد بالبعث أتؤمنيف : قاؿ

 . نعـ : قالت

 . اعتقيا : قاؿ

  الشيخيف رجاؿ ثقات رجالو صحيح إسناده : األرنؤكط شعيب الشيخ قاؿ

 . ضعؼ كفييا أخرل طرؽ مف كغيرىما كالبييقي الحاكـ كركاه

 . سببيا غير كسببيا ، الحادثة غير الحادثة أف تبيف الركاية ىذه في الحاؿ ككذا

 ( متنا أما : ) المعترض قال

 . ظمما ضربت إذ ، مؤمنة ككنيا عمى إعتاقيا في كسمـ عميو اهلل صمى النبي يتكقؼ لماذا – 1

 . السماء في اهلل أف يعتقد أف بمجرد اإلنساف إيماف يعرؼ ىؿ – 2

 . المكاف عف اهلل تنزيو مع يتنافى مما كىذا المكاف إثبات يقتضي بأيف السؤاؿ – 3



 . منيا أخرل بألفاظ ركم فقد متنا مضطرب منو الجزء ىذا في الحديث إف – 4

 .... مؤمنة رقبة يعتؽ أف أكصت أمو أف سكيد بف الشريد حديث مف مسنده في أحمد أخرجو ما

ف كىذا  كىذا ( ربؾ مف ) لممعيكد كمكافقا شرعا  أدؽ فالسؤاؿ أخرل قصة في ظاىره  كاف كا 
 . الشاىد

 ... . السماء إلى فأشارت  ... سكداء بجارية جاء رجبل أف داكد أبك أخرجو ما : ب

 مف رجبل أف عتبة بف اهلل عبد بف اهلل عبيد عف الزىرم عف الرزاؽ كعبد مالؾ ركاية كفي : ج
 . سكداء بأمة جاء األنصار

 : بالتالي االعتراضات تمؾ عمى الجكاب أجمؿ :قمت

 . مختمفة حكادث عمى تدؿ بيانو سبؽ كما الركايات تمؾ إف - 1

 اهلل صمى النبي كجعؿ هلل كالحمد صح قد الحديث أف بما : الثاني االعتراض عف الجكاب –  2
 إيمانو عمى ذلؾ دؿ كالسنة الكتاب في جاء كما السماء في اهلل أف أثبت مف أف كسمـ عميو

 . لمكحي كتسميمو

  . اهلل بايف : السؤاؿ فييا كميا كغيرىـ كمالؾ كأحمد داكد أبك ركاية إف - 3

 الطعف أراد لما لكنو كمالؾ مسمـ أخرجو الحديث أف أشار قد كاف الركاية عمى المعترض إف – 4
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  الثانيالمبحث



نقد المتن 

ال يكجد عند أصحاب المدارس العقمية منيجا كاضحا يمكف التحاكـ إليو في مسألة نقض المتف 
بؿ النقد يرجع إلى الخمفية المذىبية كالمدرسة العقمية ، فبل ىـ ضبطكا قكاعد يمكف أف تناقش 

كيكمميـ الناس مف خبلليا كال اعتمدكا طريقة المحدثيف في تعميؿ  المتكف ، كغاية ما فعمكه تقديـ 
انتقادات  ىبلمية مزاجية ترل تأثير أعداء المسمميف كاضح فييا كالمستشرقيف كالمذىبي العقدم 

ليؾ بياف بعضا منيا عمى اإلجماؿ  د ز محمد حكل نمكذجا  مف  ( 2ص  )كتارة الفقيي ، كا 
كفي المقابؿ أيضا نجد مف يستغؿ ىذه الظكاىر مف  ):   مقاؿ منيجية التعامؿ مع السنة النبكية 

األخطاء القاسية في التعامؿ مع السنة حتى أف بعض المشتغميف بالسنة لربما رككا لنا ما يخالؼ 
فالنقد لممتف ال يككف لمجرد  ) ( 6ص  ): د قاؿ  (بعض مقتضيات العقؿ ك التاريخ أك الكاقع 

نما يككف لدالالت الشريعة كقكاعدىا   . (الرأم كاليكل كالتفكير الذاتي لئلنساف كا 

 المطمب األول
نقد المتون  

النموذج األول 

حديث ممك الموت ونبي اهلل موسى عميو السالم 

قاؿ ( نمكذج لنقد المتف الشرعي )  تحت عنكاف  ( 6ص  )محمد في  منيجية التعامؿ . قاؿ د 
كأكد أف أضع بيف يدم القارمء الكريـ انمكذجا لنقد المتف في إطار مف الضكابط الشرعية  ): 

 . (… مقدما بإيجاز كجية نظر مف يرد الحديث كمف يدافع عنو 

 حديث البخارم في كتاب األنبياء رقـ : ) تحت نفس العنكاف  ( 6ص )كقاؿ الدكتكر محمد 

أرسؿ ممؾ المكت : بإسناده عف أبي ىريرة قاؿ قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  ( 3226) 
إلى مكسى عمييما السبلـ فمما جاءه صكو فرجع إلى ربو فقاؿ أرسمتني إلى عبد   ال يريد المكت  
قاؿ ارجع إليو فقؿ لو يضع يده عمى متف ثكر فمو بما غطت يده بكؿ شعرة سنة قاؿ أم رب ثـ 

 . (… ماذا قاؿ ثـ المكت قاؿ فاآلف 

ىذا حديث في نظر البخارم كجماىير العمماء صحيح كينتقده بعض أىؿ العمـ يركف أف ذلؾ مما 
. حممو أبك ىريرة عف أىؿ الكتاب كنسب خطأ لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسبب النقد

. ىؿ يتأخر أجؿ اإلنساف  – 1



. ىؿ جاء الممؾ قبؿ كقتو ؟ ككيؼ يأتي قيؿ كقتو  – 2

. ىؿ يسمط اإلنساف عمى الممؾ  – 3

. ىؿ لمممؾ عيف تفقأ  – 4

. ىؿ يستأذف أحد بالمكت  – 5

. ىؿ يصح أف يرفض مكسى كىك النبي العظيـ لقاء اهلل  – 6

تساؤالت كثيرة جعمتيـ يقكلكف إذف ىذا مما  ركاه أبك ىريرة عف بعض أىؿ الكتاب كنسب خطأ 
لرسكؿ اهلل كخاصة أف الحديث ركم مف طريؽ طاكس عف أبي ىريرة مف قكلو كما في أحد 

 . (… ركايات البخارم بينما ركم مف طريؽ ىماـ عف أبي ىريرة مف قكؿ رسكؿ اهلل صمى 

سنادا  ككقفاتي مع اإلسناد ال يتسع البحث لذكرىا كقد قمت ىذا ىك ما قالو في نقد الركاية متنا كا 
. أكدعنيا في الكتاب األصؿ 

األول المطمب 
 متن الحديث السابقنقده لالجواب عن 

إف اعتراض أصحاب المدارس العقمية عمى المتف فيو سذاجة كعدـ إنصاؼ لمشريعة كما 
اعترضكا عمى ركاية صحيحة إال ككاف اعتراضيـ ممجكج كتعميميـ كاه ال كبير عمـ فيو كال ىداية 

ليكـ البياف مف النمكذج المطركح  . ، كا 

 :محمد حكل في الشبية المتنية األكلى . قاؿ د 

شبية المتن األولى 

 . (ىل يتأخر أجل اإلنسان  – 1) 

: إف ىذا اعتراض ال كجو لو بنص كتاب اهلل تبارؾ كتعالى إذ قاؿ سبحانو : قمت 

كفى سىاعىةن كىالى يىٍستىٍقًدميكفى  }  ـٍ الى يىٍستىٍأًخري مييي اء أىجى . سكرة األعراؼ  (34) {فىًإذىا جى

ا تىٍعمىميكفى }: كقاؿ تعالى  ًبيره ًبمى مييىا كىالمَّوي خى اء أىجى رى المَّوي نىٍفسنا ًإذىا جى لىف ييؤىخِّ سكرة المنافقكف  (11) {كى
 .



بيد أف ىذا كمو سابؽ في عمـ اهلل تبارؾ كتعالى مف زيادة كنقص ، إذ مضى في عمـ الحؽ 
سبحانو ما سيككف مف نبيو مكسى عميو السبلـ فكاف مف الفعؿ ما جرل مكافقا لمكاقع القدر ، 

. فمما انتيى عمره كجاءت ساعتو قبضت ركحو الطيبة 

إف ىذا المعنى ىك أرجح الكجييف مف أقكاؿ أىؿ العمـ في عمـك حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل 
مف أحب أف يبسط لو في رزقو : كسمـ عف أنس بف مالؾ أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ 

. ركاه البخارم كمسمـ .  كينسأ لو في أثره   فميصؿ رحمو 

شبية المتن الثانية 

 . (وىل جاء الممك قبل وقتو ؟ وكيف يأتي قبل وقتو  -  2 ): قولو 

كفى المَّوى  }ىذا كسابقو لكف يجب تذكير الذاىؿ الغافؿ بقكؿ اهلل تبارؾ كتعالى عف مبلئكتو  الى يىٍعصي
كفى  ا ييٍؤمىري يىٍفعىميكفى مى ـٍ كى ا أىمىرىىي . سكرة التحريـ  (6) {مى

بُّؾى نىًسيِّا}: كقكلو  مىا كىافى رى ا بىٍيفى ذىًلؾى كى مى ٍمفىنىا كى مىا خى ا بىٍيفى أىٍيًدينىا كى بِّؾى لىوي مى ا نىتىنىزَّؿي ًإالَّ ًبأىٍمًر رى مى  {كى
. سكرة مريـ  (64)

 . (ىؿ يسمط اإلنساف عمى الممؾ  ): كقاؿ 

. كمف قاؿ أف ىذا تسميط ، بؿ ما كاف ال يعدك عف ككنو أذل لممؾ : قمت 

. كلعؿ سائؿ يساؿ ىؿ يمكف أف يتأذل الممؾ ؟ 

. نعـ يمكف ذلؾ حسيا كمعنكيا : قمنا 

. أما حسيا فبالنص السابؽ الصحيح 

إف المسألة مندرجة تحت الخبر الشرعي كمطابقة لكؿ معقكؿ : قمنا : فإف قيؿ كيؼ يعقؿ ىذا 
. غير مخالفة لو 

أما األصؿ الشرعي فقد أخبرنا اهلل تبارؾ كتعالى ككذا نبيو صمى اهلل عميو كسمـ أف الممؾ يتشكؿ 
ثَّؿى لىيىا بىشىرنا سىًكيِّا}بشرا كما في قكلو تعالى  نىا فىتىمى كحى ٍمنىا ًإلىٍييىا ري ابنا فىأىٍرسى ـٍ ًحجى ذىٍت ًمف ديكًنًي  {فىاتَّخى

. سكرة مريـ  (17)

: كال يخفى ما كاف مف أمر المبلئكة عمييـ السبلـ مع نبي اهلل لكط عميو السبلـ إلى أف قاؿ 
قىاؿى ىىذىا يىٍكـه عىًصيبه } ـٍ ذىٍرعنا كى اؽى ًبًي ـٍ كىضى مينىا ليكطنا ًسيءى ًبًي اءٍت ريسي لىمَّا جى اءهي قىٍكميوي }  (77) {كى كىجى



ـٍ فىاتَّقيكٍا الٌموى كىالى  ًمف قىٍبؿي كىانيكٍا يىٍعمىميكفى السَّيِّئىاًت قىاؿى يىا قىٍكـً ىىؤيالء بىنىاًتي ىيفَّ أىٍطيىري لىكي ييٍيرىعيكفى ًإلىٍيًو كى
ؿه رًَّشيده  ـٍ رىجي ٍيًفي أىلىٍيسى ًمنكي كًف ًفي ضى سكرة ىكد  (78) {تيٍخزي

كفً }:كقاؿ  حي ٍيًفي فىبلى تىٍفضى . سكرة الحجر  (68) {قىاؿى ًإفَّ ىىؤيالء ضى

بينما نحف عند رسكؿ اهلل  : ركل البخارم كمسمـ في صحيحييما مف حديث عمر رضي اهلل عنو 
صمى اهلل عميو كسمـ  ذات يـك إذ   طمع عمينا رجؿ  شديد بياض الثياب شديد سكاد الشعر ال 

يرل عميو أثر السفر كال يعرفو منا أحد حتى جمس إلى النبي  صمى اهلل عميو كسمـ  فأسند ركبتيو 
 . …

ككؿ مخمكؽ داخؿ في حيز اإلمكاف يجرل عميو كؿ ما ال يمتنع الكقكع عمى مثمو عادة ، سكاء 
كاف بإطبلؽ أك بقيد ، كلما لـ يأت الخبر في الشرع بجرياف عمـك الممكنات عمى كؿ ممكف ، 

  .جاز أف يجرم عمى تشكؿ الممؾ يعض ما يجرم عمى المخمكؽ مف المقدرات 

 فإف مسجدنا يقربف فبل كالكراث كالبصؿ الثكـ أكؿ مف ): كقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
 .ركاه البخارم كمسمـ  (أدـ بنك منو يتأذل مما تتأذل المبلئكة

كعميو فإف العقؿ ال يمنع أف يجرم عمى كؿ مف تشكؿ بالييئة البشرية ما يجرم عمى البشر مما 
. أذف اهلل تبارؾ كتعالى بو ، كمف ذلؾ إمكاف فقيء العيف 

 / 2 )كقد جاءت الركايات مبينة أف المبلئكة كانت تتشكؿ لبني آدـ كما ركل أحمد في المسند 
كالطبرم في تاريخو   ( 4107 ( ) 632 / 2)  كالحاكـ في المستدرؾ  ( 10917 ( )  533

مف طرؽ عف حماد بف سممة عف عمار بف أبي عمار عف أبي ىريرة عف النبي   ( 256 / 1) 
. صمى اهلل عميو كسمـ 

رفع الحديث إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ قد كاف ممؾ المكت يأتي الناس عيانا :  كقاؿ يكنس 
 .

يا رب عبدؾ مكسى فقأ عيني : فأتى مكسى فمطمو ففقأ عينو فأتى ربو عز كجؿ فقاؿ :  قاؿ 
. كلكال كرامتو عميؾ لعنفت بو 

. لشققت عميو : كقاؿ يكنس 

اذىب إلى عبدم فقؿ لو فميضع يده عمى جمد أك مسؾ ثكر فمو بكؿ شعرة كارت يده : فقاؿ لو 
. سنة فاتاه 



. ما بعد ىذا ؟ : فقاؿ لو 

. المكت : قاؿ 

. فاآلف : قاؿ 

. فشمو شمة فقبض ركحو : قاؿ 

.   فرد اهلل عز كجؿ عينو ككاف يأتي الناس خفية : قاؿ يكنس 

( . فكاف بعد ذلؾ يأتي الناس في خفية  )( 632 / 2  )كعند الحاكـ في المستدرؾ 

. ىذا حديث صحيح عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه : قاؿ أبك عبد اهلل الحكـ 

قىاؿى ىىذىا يىٍكـه }: إف قكؿ اهلل تعالى : قمت  ـٍ ذىٍرعنا كى اؽى ًبًي ـٍ كىضى مينىا ليكطنا ًسيءى ًبًي اءٍت ريسي لىمَّا جى كى
سكرة ىكد كما جاء في الحديث أف الممؾ كاف يتشكؿ حتى ال يعرفو األنبياء مما  (77) {عىًصيبه 

 .يؤدم  إلى مدافعتيـ أك الضيؽ بيـ ذرعا أمر معمـك في الكتاب كالسنة كما ىك ظاىر 

 

شبية المتن الثالثة  

 . (ىل لمممك عين تفقأ  ): قولو 

أال يؤمف المعترض بأف جبريؿ عميو السبلـ قد تشكؿ لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ ، كأف : قمت 
!. أشبو ما كاف يأتي بصكرة دحية رضي اهلل عنو ، أـ كاف تشكمو غير شامؿ لمعينيف 

قاؿ المازرم ىذا الحديث مما تطعف بو : الثانية : قاؿ المازرم  )كقد جاء في طرح التثريب 
الممحدة كتتبلعب بنقمو اآلثار لسببو كتقكؿ كيؼ يجكز عمى نبي مثؿ مكسى أف يفقأ عيف ممؾ 

. ككيؼ تفقأ عيف الممؾ كلعمو جاء عيسى أذىب عينو األخرل فعمي 

: كألصحابنا عف ىذا ثبلثة أجكبة 

إف الممؾ يتصكر في أم الصكر شاء مما يقدره اهلل عز كجؿ عميو ، كقد قاؿ اهلل : قاؿ بعضيـ 
ثَّؿى لىيىا بىشىرنا سىًكيِّا }: سبحانو كتعالى  نىا فىتىمى كحى ٍمنىا ًإلىٍييىا ري . … سكرة مريـ  (17) {فىأىٍرسى

. كقد تمثؿ جبريؿ عميو السبلـ لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ بصكرة دحية الكمبي 



كىك أف يككف مكسى عميو السبلـ لـ يعمـ أنو ممؾ مف قبؿ اهلل عز كجؿ : كيظير لي جكاب رابع 
كظف أنو رجؿ أتاه يريد نفسو فدافعو عنيا مدافعة أدت إلى فقأ عينو كىذا سائغ في شريعتنا أف 

 . (يدافع اإلنساف عف نفسو مف أراد قتمو 

. إف األمر يدخؿ عمى األصميف الشرعي كالعقمي: قمت 

. ىؿ فقؤه عيف الممؾ ممتنع شرعا إذا ما تشكؿ الممؾ ، كىؿ يكجد ما يدفعو 

: ال يوجد ما يمنعو شرعا : الجواب 

إف داللة العقؿ ال تمنع حصكؿ ذلؾ ألف كؿ ما يدخؿ في حيز اإلمكاف كىك مخمكؽ جرل عميو 
كؿ يمكف أف يجرم عمى كؿ محدث ما لـ تدؿ المسممات عمى خبلفو ،إال ما كالف مف الخكارؽ،  

. كعمى ىذا فبل يمكف ألحد الجـز منع فقأ عيف ممؾ بعد تشكمو ، كال يجكز االعتراض عميو 

إف القاعدة المعمكمة في الميزاف العقمي عند مدافعة األدلة أف يككف الميزاف لو دليؿ يقطع الخصـ 
كيمنع استرسالو في دعكاه ، فإف دخؿ عمى التصكر الظني ، لـ يٍعدي عف ككنو احتماؿ، 

. ماؿ مع كجكد الميسمىـ الشرعي المحكـ ال يعتد بو تكاالح

كاعمـ كفقكـ اهلل أف األدلة الشرعية التي تقدـ بعضيا تترل تؤكد عمى أف ذلؾ حقيقي ال تخيؿ فيو 
 .كال باطؿ بؿ ىك حؽ ككاقع 

 

الثاني  المطمب

نقد المتن النموذج الثاني 

 رسكؿ حديث عمى الظاىرة كمعرفتيـ عمميـ كقمة القاصرة بأفياميـ المعاصريف بعض اعترض
 مف المنافقيف كيمنع الضعفاء بأنفس الكفر أىؿ تبلعب يمنع الذم كسمـ عميو اهلل صمى اهلل

 تبارؾ اهلل مع أبرمو عيد نقض يريد مفسد كؿ عمى الباب كيسد كتعالى تبارؾ اهلل بديف التبلعب
 دينو بدؿ مف ) كسمـ عميو اهلل صمى قكلو عمكـ تحت عكاقبو عمـ كقد ، كالمؤمنيف كنبيو كتعالى
 حكـ باب) ك ( اهلل بعذاب يعذب ال باب ) كتابو مف بابيف في البخارم ركاه حديث كىك ( فاقتمكه
(  كالمرتدة المرتد

 رسكؿ بعثنا:  قاؿ أنو ، عنو اهلل رضي ، ىريرة أبي عف(  75 / 4 )صحيحو في البخارم ركلك
 رسكؿ قاؿ ثـ بالنار فأحرقكىما كفبلنا فبلنا كجدتـ إف  :فقاؿ بعث في كسمـ عميو اهلل صمى اهلل



ف كفبلنا فبلنا تحرقكا أف أمرتكـ إني الخركج أردنا حيف : كسمـ عميو اهلل صمى اهلل  ال النار كا 
. فاقتمكىما كجدتمكىما فإف اهلل إال بيا يعذب

 فبمغ قكما حرؽ ، عنو اهلل رضي ، عميا أف عكرمة عف( 75 / 4 )صحيحو في البخارم كركل
 اهلل بعذاب تعذبكا ال : قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى النبي ألف أحرقيـ لـ أنا كنت لك فقاؿ عباس ابف

. فاقتمكه دينو بدؿ مف : كسمـ عميو اهلل صمى النبي قاؿ كما كلقتمتيـ

  .كغيرىما عنيما اهلل رضي عباس كابف ىريرة أبك منيـ الصحابة مف عدد عف ركم كقد

اعتراض أتباع المدرسة العقمية  

 ليا إذ كقتيا ىذا كليس اليكـ تثار قضايا نجد : ) فقاؿ العقمية لممدرسة المنتسبيف أحد اعترض
 التي الظركؼ إف ( فاتمكه دينو بدؿ مف ) حديث ذلؾ فمف كظركفيا كأسبابيا كأحكاميا ضكابطيا

قىالىت : }تعالى قكلو في كرد ما ىي الحديث ىذا فييا جاء  ًبالًَّذمى  آًمنيكاٍ  اٍلًكتىابً  أىٍىؿً  مِّفٍ  طَّ ًئفىةه  كى
مىى أينًزؿى  نيكاٍ  الًَّذيفى  عى كاٍ  النَّيىارً  كىٍجوى  آمى   ( ( .72عمراف آؿ { ) يىٍرًجعيكفى  لىعىمَّييـٍ  آًخرىهي  كىاٍكفيري

الجواب عمى االعتراض  

 بمطمؽ بؿ شرعية بينة ببل زمف دكف كزمف كقت دكف كقت ليا الشرعية أحكاـ بأف القكؿ إف
 . عظيـ الفساد مف بابا يفتح باب ليك كالرأم االجتياد

 المقكلة كتمؾ الدعكل ىذه إلى يعمد نص فيـ يستعصي أك حكـ يستيكيو ال مف كؿ أف ذلؾ
. الجائرة

 كطبقكا كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ يدم بيف تعممكا الذيف الكراـ الصحابة فيـ في الناظر إف
 . فييـ الطعف إلى يفضي الناس ىؤالء دعاكل أف أيقف تعممكا ما

 اهلل حكـ يبمغو لـ مف بتبميغ القياـ ككذا ، منيـ بو كالعمؿ اهلل شرع تطبيؽ عمى أحرص أحد كال
 لـ لكف يطبقو أف أراد عنو اهلل رضي طالب أبي بف عمي فيذا ، كسمـ عميو اهلل صمى كرسكلو

 الخبراف بمغو قد عنو اهلل رضي عباس ابف كىذا ، بالنار التحريؽ عف النيي حكـ بمغو قد يكف
  كأتقاىا األمة حكيـ قبميما مف بؿ كذلؾ الخبر ينقؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبك ىك كىا ، فذكرىما

 . كغيرىما الصحيحيف في كما الردة أىؿ يقاتؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ بعد

 كفيـ كبياف تطبيؽ عمى حرصا كأكثر قدرا كأجؿ فقيا أعظـ عمييـ اهلل رضكاف الصحابة إف
 . كسمـ عميو اهلل صمى النبي عف جاء بما كالعمؿ النص



 بكر أبك المسمميف أمر كتكلى العرب مف ارتد مف كارتد كسمـ عميو اهلل صمى نبيو اهلل تكفى لما
 قمكب لو اهلل كجمع الردة أىؿ محاربة عمى كعـز أمره حـز كسمـ عميو اهلل صمى النبي بعد

 كاحد رجؿ قكمة قامكا ، العالميف رب رسكؿ البرية خير اصحاب المكحديف القادة كجميع المسميف
 . التكحيد راية اهلل كرفع األمر استقاـ حتى فتنة كؿ ككسركا ، باب كؿ ليـ اهلل فتح حتى

 األمة كؿ ككقفت ، كخيرتيا األمة قادة عمؿ كاف بؿ كشخصيا فرديا عمبل يكف لـ  العمؿ ىذا إف
 في كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ عف جاء لما تطبيقا ذلؾ ككؿ ، لكائيـ تحت كاضككا كقفتيـ
 . جماعيا أك فرديا فعميا كاف سكاء ، األمكر ىذه

 نص بداللة معرفة كال  لكاقع فقو أىؿ يكنكا لـ عمييـ اهلل رضكاف الصحابة أف القكؿ يجكز فيؿ
 !! شريعة فقو كال

 زماننا في مف بعض جاء حتى السبيؿ ضمكا قد كأمنتو الديف كنقمة األصحاب خير كاف فإف
 تركقيـ ال ىي إذ ، فييا الناس مخاطبة أك الحدكد إقامة تناسب عدـ بدعكل الشرعي الحكـ يكقؼ

 . مسالكيـ تكافؽ كال

 

 

 

 

 

 

المبحث الثالث 

تمييد 

 الحديثية القواعد تطبيق سوء

لقد ظير في ىذا الزماف أقكاـ أبطمكا القكاعد الكمية بالكمية ، كآخركف أزالكىا عما كضعت لو 
قامة األلفاظ عمى الجادة كحمؿ القكاعد عمى  بسكء فيـ كقمة حيمتيـ كعدـ تشميرىـ لجمع العمـ كا 
األصؿ الذم كضعت لو ، كأف تحمؿ النصكص المندرجة تحتيا كفؽ المعنى العاـ الذم تككنت 



منو القاعدجة ، فأفسدكا مقاصدىا كابطمكا النصكص كردكىا ألنيـ ما كعكىا ، فاتيمكا النصكص 
 نجد أيضا المقابؿ كفي ( ) 2ص : ) قاؿ، صكانكا أفياميـ المضطربة عف الزلؿ فقاؿ أحدىـ 

 المشتغميف بعض أف حتى السنة مع التعامؿ في القاسية األخطاء مف الظكاىر ىذه يستغؿ مف
  ( .الكاقع أك التاريخ ك العقؿ مقتضيات بعض يخالؼ ما لنا رككا لربما بالسنة

المطمب األول 

 ( القرآن عمى تقضي السنة  : )قاعدة

 تبع كالسنة سكاه ما عمى قاض القرآف : ) الرابعة القاعدة في ( 10 ص : ) حكل محمد. د  قاؿ
ف شيء كؿ في لمقرآف  . األحكاـ ببعض تستقؿ كانت كا 

 عمى الكتاب يقضي كال الكتاب عمى تقضي السنة : ) مفادىا عبارة العمـ أىؿ بعض يتداكؿ
 كنسبيا حنبؿ بف أحمد لئلماـ تنسب كما الدمشقي مكحكؿ منيـ التابعيف لبعض كتنسب ( السنة

 … . عباس البف بعضيـ

 يتقدـ أف يمكف كيؼ إذ ممبسة مكىمة مشكمة فيي المسمـ كقمب عقؿ تصدـ بظاىرة العبارة كىذه
 … ( . شيء القرآف عمى

 الفيـ فيـ كال المذىب ىذا ذىب العمـ أىؿ مف أحد مف ما إذ عقيـ ككبلـ سقيـ فيـ ىذا إف : قمت
 : مبلحظات كبلمو عمى كلي الدكتكر فيمو الذم

 . ذلؾ كبياف عباس ابف إلى بإسناد كرد كال أحمد اإلماـ يقمو لـ الكبلـ ىذا إف : األكلى

 ( 438/ 1 )  مسائمو  في أحمد اإلماـ بف اهلل عبد ركل :عنو كرد كما أحمد اإلماـ قكؿ في
 . ؟ الكتاب عمى تقضي السنة في تقكؿ ما : قمت أبي سألت قاؿ حدثنا ( 1586)

 . كالزىرم مكحكؿ منيـ قكـ ذلؾ قاؿ ىذا : قاؿ

 . ؟ أنت تقكؿ فما : قمت

  .الكتاب معنى عمى تدؿ السنة أقكؿ : قاؿ

 كالفيـ كالدراية الركاية أىؿ كمف كالفضؿ العمـ أىؿ كبار مف العبارة ىذه قاؿ الذم إف : الثانية
 الذيف الزماف ىذا أىؿ أكثر مف ليجة كأصدؽ قمبا كأنقى عمما الناس أكثر مف يعدكا بؿ كالديف
 . كالعمـ بالديف االتجار منيـ الكثير عمى يغمب



 مقاصد في كنظركا استكقفتيـ بؿ كتفسير بياف غير مف العمـ أىؿ يتركيا لـ العبارة ىذه أف كما
 دينيـ ينقض كبلما يتكممكف ال الذيف الجباؿ بيؤالء كمعرفتيـ لثقتيـ ؛ منزلتيا فأنزلكليا أصحابيا

 اإلماـ قاؿ بيا مقصدىـ فبينكا  عمميـ في يشكؾ ك عدالتيـ في يقدح أك إيمانيـ في يشكؾ كال
 عف أبي سألت : قاؿ حنبؿ بف أحمد بف اهلل عبد نا ( ) 1/230 )كالمتفقو الفقيو في الخطيب

 . ؟ فييا السبيؿ ما خاصة تككف أف كتحتمؿ عامة تككف أف تحتمؿ جاءت إذا اآلية

 تعالى اهلل قكؿ كمنو ظاىرىا عمى دليؿ فيك السٌنة بو عممت ما ينظر ظاىر لآلية كاف إذا : قاؿ 
 أف بالظاىر قاؿ مف كؿ لـز ظاىرىا عمى كانت فمك ، 11 النساء (  أكالدكـ في اهلل يكصيكـ: ) 
ف كلد اسـ عميو كقع مف كؿ يكرث   اهلل رسكؿ قاؿ فمما عبدان  أك نصرانيان  أك ييكديان  أك قاتبلن  كاف كا 

 . اآلية معنى ذلؾ كاف ( المسمـ الكافر كال الكافر المسمـ يرث ال) 

 . ؟ عمكـ أك خصكص عف فيو يخبر مشركح شيء ذلؾ في النبي عف يكف لـ إذا ألبي : قمت

 القكليف أم ينظر اختمفكا فإف ، اآلية معنى ذلؾ فيككف أصحابو بو عمؿ ما ينظر أبي : قاؿ
 . عميو العمؿ يككف اهلل رسكؿ بقكؿ أشبو

 . ؟ الكتاب عمى تقضي السٌنة في أتقكؿ : قمت أبي سألت : اهلل عبد كقاؿ

 . أرل كالزىرم مكحكؿ منيـ قكـ ذلؾ قاؿ قد : قاؿ 

 . ؟ أنت تقكؿ فما ألبي : قمت

 . الكتاب معنى عمى تدؿ السٌنة أف أقكؿ : قاؿ

 أنا القاضي اهلل عبد بف الخصيب أنا الصكرم اهلل عبد بف عمي بف محمد اهلل عبد أبك حدثني
 محمد بف جعفر سمعت يقكؿ البزار عمي بف اهلل عبد نا الطرسكسي حمداف بف جعفر بف أحمد
 زيد بف حماد سمعت يقكؿ الطباع عيسى بف محمد إسحاؽ أبا سمعت يقكؿ نكح بف عيسى بف

 . الكتاب إلى السنة مف السٌنة إلى أحكج كالكتاب كالسٌنة الكتاب ىك إنما : يقكؿ

 األمر مف العمكـ ألفاظ جميع في التخصيص كيجكز : يقكؿ الفيركزآبادم إسحاؽ أبا سمعت
 . كالخبر كالنيي

 . فيو النسخ يجكز ال كما الخبر في التخصيص يجكز ال : الناس بعض كقاؿ



 كما الخبر في يصح كىذا العاـ بالمفظ يرد لـ ما بياف التخصيص أف ذكرنا قد ألنا خطأ كىذا
 ( . كالنيي األمر في يصح

 المتكاترة السنة تخصيص يجكز فكذلؾ ( ) 1/267 )الفحكؿ إرشاد في الشككاني اإلماـ كقاؿ
 الشافعي أصحاب بعض كعف ، ركايتاف حنبؿ بف أحمد كعف العمـ أىؿ جميكر عند بالكتاب
 . المنع

 . المتكمميف بعض قكؿ كىك : برىاف ابف قاؿ

 كال ، السنة عمى يقضي ال كالكتاب ؛ الكتاب عمى تقضي السنة : كثير بف كيحيى مكحكؿ قاؿ
 . لممنع كجو

 مع المطمكب عمى داللتو عدـ عرفت فقد ( إلييـ نزؿ ما لمناس لتبيف : ) تعالى بقكلو استدلكا فإف
 بالسنة الكتاب عمكـ تخصيص كيجكز ، تقدـ كما منو داللة أكضح ىك بما معارضا ككنو

 . منصكر أبك االستاذ قاؿ كذا ، اجماعا المتكاترة

 . خبلفا فيو أعرؼ ال : االمدم كقاؿ

 الركايتيف إحدل في داكد عف يحكى ما إال ذلؾ في خبلؼ ال : االسفرائيني حامد أبك الشيخ كقاؿ
 .

(. يكجبو الكتاب ظاىر أف كما العمـ يكجب المتكاتر الخبر ألف الجكاز في شؾ ال : كج ابف قاؿ

 االصكلييف بيف الحديث كتاب ينظر … الحديث بعمـ ليا تعمؽ ال أصكلية قاعدة ىذه إف : ثالثا
 . كالفقياء

 ال أحمد كعف ( ) 6/2656 ) التحرير شرح التحبير في المرداكم سميماف بف عمي كقاؿ
 .  المتكمميف كبعض الشافعية كبعض الديف تقي الشيخ اختاره بالكتاب السنة تخصص

 عمى تقضي السنة إف كثير أبي بف كيحيى مكحكؿ قكؿ مقتضى كىك : الديف تقي الشيخ قاؿ
 . السنة عمى يقضي ال كالكتاب الكتاب

 ( . الشافعي كبلـ عمى األغمب كىك : قاؿ

 بؿ ، بالقرآف السنة عبلقة بياف في أحمد اإلماـ اختاره الذم المعنى عمى القيـ ابف اإلماـ نبو كقد
 في فقاؿ كسمـ عميو اهلل صمى النبي عف الثابتة السنف ردىا في البدع أىؿ منيجية عمى كنبو



 فقاؿ الكتاب عمى تقضي السنة قاؿ مف عمى أحمد اإلماـ أنكر كقد ( ) 1/107 )الحكمية الطرؽ
 . كتبينو الكتاب تفسر السنة بؿ: 

 عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ عف كاحدة صحيحة سنة سنة تأت لـ أنو بو كرسكلو اهلل يشيد كالذم
 . البتة كتخالفو اهلل كتاب تناقض كسمـ

 مأمكر كىك اهلل ىداه كبو أنزؿ كعميو اهلل لكتاب المبيف ىك كسمـ عميو اهلل صمى اهلل كرسكؿ كيؼ
 لما كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ سنف رد ساغ كلك كمراده بتأكيمو الخمؽ أعمـ كىك باتباعو
 عميو يحتج أحد مف فما بالكمية كبطمت السنف أكثر بذلؾ لرٌدت الكتاب ظاىر مف الرجؿ فيمو
 ىذه : كيقكؿ إطبلقيا أك آية بعمكـ يتشبث أف كيمكنو إال كنحمتو مذىبو تخالؼ صحيحة بسنة
 . تقبؿ فبل كاإلطبلؽ العمكـ ليذا مخالفة السنة

 قكلو فردكا المتكاترة الثابتة السنف رد في بعينو المسمؾ ىذا  سمككا اهلل قبحيـ الرافضة إف حتى
 اهلل قاؿ اهلل كتاب يخالؼ حديث ىذا كقالكا ( صدقة تركنا ما نكرث ال ) كسمـ عميو اهلل صمى
ـٍ  : ) تعالى ـٍ  في المَّوي  ييكًصيكي ًدكي ظِّ  ًمٍثؿي  ًلمذَّكىرً  أىٍكالى  (. اأٍليٍنثىيىٍيفً  حى

 ليس : ) قكلو بظاىر الصفات إثبات في الصحيحة األحاديث مف اهلل شاء ما الجيمية كردت
 ( . شىٍيءه  كىًمٍثًموً 

 بما النار مف المكحديف مف الكبائر أىؿ كخركج الشفاعة عمى الدالة األحاديث مف الخكارج كردت
 . القرآف ظاىر مف فيمكه

: ) تعالى قكلو في القرآف ظاىر مف فيمكه بما كصحتيا كثرتيا مع الرؤية أحاديث الجيمية كردت
اري  تيٍدًركيوي  الى    ( . اأٍلىٍبصى

 . القرآف ظاىر مف فيمكه بما الثابتة القدر أحاديث القدرية كردت

 ( . القرآف ظاىر مف فيمكه بما السنة مف ردتو ما طائفة كؿ كردت

 بعض حاكؿ لقد : ) فيقكؿ معناىا بياف في العـ أىؿ إليو ذىب ما يصادر إذ عجبا منو ترل ثـ
 تخصص السنة أف أم : فقالكا مقبكلة يجعميا تفسيرا المكىمة العبارة تمؾ يفسر أف العمـ أىؿ

 يد تقطع أيف مف _ كسمـ عميو اهلل صمى _ اهلل رسكؿ لنا بيف كما كتفصيمو مجممو كتبيف الكتاب
 … . الصبلة أحكاـ في فصؿ كما أك السارؽ

 … ( . عنيا ندافع أف لنا ينبغي كال سميمة غير العبارة أف أعتقد كلكنني



سقاط بينة كال حجة ببل العمـ أىؿ ألقكاؿ المصادرة ىذه إف : قمت  كتفسيراتيـ العمماء أفياـ كا 
 . الدكتكر عند فاسدة كعبارة مذمكـ قكؿ نصرة إلى يفضي ، لمعبارة

 نر لـ بؿ تفكيرة كطريقة كعقمو كفيمو ىكاه إال العبارة قبكؿ يمنع دليؿ أم الدكتكر لنا يذكر كلـ
 أىؿ عند مذمكـ معنى عمى حممت أنيا أك ، بيا القرآف رد عمى دؿ العبارة أصحاب عف نقبل منو
 منيج إلى رجعنا لك إننا ( ) 11 ص : ) فقاؿ عجيب كنتاج ، غريبة بثمرة خرج بؿ كالفضؿ العمـ

 األصؿ ىك القرآف أف يؤكدكف نجدىـ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ مف المستفادة الصحابة
ليو ف ، الخبلؼ يرفع كبو األمة كحدة كبو ، سكاه ما عمى يقضي الذم كىك المرجع كا   الناس كا 
 أف يستحيؿ بينما عمدا أك غفمة أك خطأ يقمو لـ ما كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ إلى نسبكا ربما

 ( . يغير أك يحرؼ أف أك اهلل كتاب في يدخؿ أف أحد يستطيع

 أعظـ مف كىذه ، كاجتماع ككفاية غاية القرآف في ألف األمة تفرؽ السنة إف : يقكؿ الدكتكر ككأف
 في شيادتو الدكتكر أف القارمء عمـ لك فكيؼ السنة عمى األمة أبناء أحد يقكليا التي الطامات

 . السنة

 ( . الخبلؼ يرفع كبو : ) لطاعتو اهلل كفقؾ قزلو إلى كانظر

 طكائؼ بعض مف كاف ما إال نعـ فالجكاب عميو اإلجماع حيث مف الدكتك أراد إف : قمت
 ، الرافضة

ف  الذم العاـ فيو إذ ، باطؿ فيذا ، بإطبلؽ الداللة قطعية مفسرة مفصمة فيو األحكاـ أف أراد كا 
 إلى يحتاج الذم المجمؿ كفيو التقييد إلى يحتاج الذم المطمؽ كفيو ، تخصيص إلى يحتاج
 . المفسر

 . كتعالى تبارؾ اهلل كتاب في عنيده عمـ مسكة ال مف إال يعارضو ال كىذا

بيرً  ًباٍلبىيِّنىاتً  : }تعالى اهلل قكؿ إال الدكتكر قكؿ بطبلف بياف في يكف لـ كلك ٍلنىا كىالزُّ  الذٍِّكرى  ًإلىٍيؾى  كىأىنزى
ا ًلمنَّاسً  ًلتيبىيِّفى  لىعىمَّييـٍ  ًإلىٍيًيـٍ  نيزِّؿى  مى كفى  كى  . النحؿ سكرة( 44 { )يىتىفىكَّري

ف : ) قكلو كأما  … ( . يقمو لـ ما كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ إلى نسبكا ربما الناس كا 

 صحيح نص إلى يحتاج مما غيرىا كال القاعدة عمى الكبلـ ىذا بمثؿ االعتراض يجكز ال : قمت
 ( . يقمو لـ ما .. نسبكا ربما : ) بقكلو كسمـ عميو اهلل صمى لمنبي نسبتو أبطؿ قد إذ ،



 مكاطف إلى أخرجيا بؿ النزاع مكضع عمى منيا كاحد يدؿ ال النصكص مف عددا استجمب كقد
 أىؿ مف سبقو مف ككفؽ كآرائيـ الناس بأفياـ القرآف إلى كالعكد السنة ترؾ في البدع أىؿ استدالؿ
 . مذىبو

 اهلل صمى اهلل رسكؿ مف المستفاد الصحابة منيج إلى رجعنا لك إننا ( ) 11 ) بقكلو ذلؾ كيظير
 كحدة كبو ، سكاه ما عمى يقضي الذم كىك األصؿ ىك القرآف أف يؤكدكف نجدىـ كسمـ عميو
  … ( .الخبلؼ يرفع كبو األمة

 طعفف أف لنا يسمح ال ذلؾ كمع) :  ( 6 0ص )  قكلو فكاف مف نتائج فيمو كثمر فيمو 
ف جممة البخارم بصحيح   ( .الركايات لبعض  النقد بعض كجد كا 

 

المطمب الرابع 

 ( وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول عن سمعنا ما بكل نحدث ال )قاعدة 

 اهلل صمى اهلل رسكؿ عف سمعنا ما بكؿ نحدث ال : الخامسة القاعدة )  ( :15)  الدكتكر قاؿ
... .  .كسمـ عميو

 ) كرسكلو اهلل يكذب أف أتحبكف ، يعرفكف بما الناس حدثكا : عمي عف تعميقا البخارم ركل
 ككراىية قكـ دكف قكما بالعمـ خص مف باب : بقكلو لذلؾ البخارم لو كعنكف ( البخارم صحيح

 . يفيمكا ال أف

 نككف أف إلى تدعكنا كرسكلو اهلل يكذب أف أتحبكف : عمي اإلماـ ليا شارأ التي العمة ىذه إف
 لما لعصرنا تصمح ال إذ إثارتيا عدـ أك عنيا السككت يجب القضايا مف فيناؾ عصرنا في فقياء
 يجعميا ال مما بالمعنى ركيت أك المراحؿ مف بمرحمة خاصة كانت ألنيا أك لضعفنا  أكحالنا ىك

 ( . فمثبل ... العصر عمكـ مع دقيقة

 . نظر فيو : معمقا البخارم ركاه الدكتكر قكؿ إف : قمت

 مف باب العمـ كتاب في البخارم اإلماـ قاؿ إذ كالباب المكضكع نفس في كصمو ثـ عمقو قد إذ
 اهلل يكذب أف أتحبكف يعرفكف بما الناس حدثكا عمي كقاؿ ( : ) 224 / 1 ... ) بالعمـ خص

. كرسكلو
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. المدرسة العقميةليذا األثر كما نتج عنو مف تقعيد خطأ بيف كفيـ قاصر  فيـ  إف 

. (  لعصرنا تصمح ال ألنيا عنيا يسكت األحاديث مف إف  ) :قكلو

 في كانت كميا كسمـ عميو اهلل صمى النبي دعكة إف بؿ ، المنكرة البدع مف دعكل ىذه إف : قمت
 يتركو لـ كاألخبلؽ كالشريعة العقيدة في تدركو عقكليـ تكف لـ كما ، المنكرة األمكر مف عصره
 . عقكليـ أجؿ مف كسمـ عميو اهلل صمى النبي

 . فكوكالت التخرص مف ضرب لعصرنا يصمح ال كذاؾ لعصرنا يصمح ىذا أف القكؿ أف كما

 بعد ليـ تبيفعمى النصكص الشرعية  الكاسدة كاآلراء الفاسدة العقكؿ أرباب عابيا مسائؿ مف فكـ
 ، بغريب عنا الذباب جناح كال ببعيد عنا الكمب كلكغ حديث كما ، النبكة كصدؽ اهلل كحي مف أنيا
 . يرالكث كغيره اإلبؿ كألباف بكؿ شرب ككذا

 في يتكقؼ أف ال الكحي بقانكف كالعمـ الكاقع بمزـك ضبط الشريعة ءعمما عند المقرر مف إف
 اهلل كما آخر زماف في يعممكه الزماف ىذا في الناس يجيمو ما إذ ، العمـ قصكر بسبب الكحي
لىتىٍعمىميفَّ  : }تعالى  ( . 88ص {) ًحيفو  بىٍعدى  نىبىأىهي  كى

 الذم كالمثؿ بؿ عميو دليؿ ال كتخميف فاسدة دعكل المراحؿ مف بمرحمة خاصة أنيا الدعكل كأما
 اهلل صمى النبي حٌدث إذ ( ) 16 ) قاؿ لما كذلؾ الناس باستغفاؿ النبكة مقاـ فيو اتيـ ضربو
 ( . عقكليـ تدركو أف يمكف ما بمقدار الزماف ذاؾ في الناس كسمـ عميو

 خطاب الشرع خطاب أف األصؿ ىذا مثؿ عمى اإلسبلـ أعداء مف سبؽ مف يقكؿ كما كمو كىذا
نما لو كاقع ال تمثيؿ  . كم ال حقيقة لو أف عمى ال كيفيمكنو يحسكنو بما الناس خاطب كا 

 النصكص نقض م عمة الككنية المظاىر بعض إدراؾ في العصر عمكـ قصكر الدكتكر جعؿ لقد
 ( العصر عمكـ مع دقيقة يجعميا ال مما بالمعنى ركيت أك : ) فقاؿ لو يسبؽ لـ بما كردىا النبكية

 .

 : أصميف إلى يرجع المكطف ىذا إف : قمت

 مع لمتكافؽ التأكيؿ كجكه أحد عمى الككف مركك مف كقربو اإلىميميجي الفمكي المدار أصؿ : األكؿ
 . الظاىر العمـ

 اهلل قكؿ عمكـ عمى يتنزؿ بؿ كالبرجماتية التجربة لعمـ يخضع ال غيب أمر ىذا أف : الثاني
 ( . بالغيب يؤمنكف : ) تعالى



 عنو تغيب األرض مف جزء ىناؾ أف لمشمس الفمكي المدار كاقع يعمـ لـ آلخر قاؿ إنسانا أف كلك
 ليؿ النيار خبلؿ كال نيار الميؿ خبلؿ يككف كال شيرأستة الشمس عميو كتطمع أشير ستة الشمس

 . كيستكعبو ذلؾ يدرؾ عقمو أكاف ،

 . الكاقع ىذا يدرؾ لـ كعممو عقمو ألف الحقيقة ىذه نبطؿ أـ

 تحت تسجد الشمس إف ) بحديث الناس تحدث أف فمثبل ) :مف فيـ ىذا أدرؾ أف قكؿ الدكتكر 
ال معنى لو كال كجو العتراضو ، ألف قصكر العمـ كعجز العقكؿ عف إدراؾ معالـ  ( العرش

 ثؽف أف  الضير فماالككف ال ينفي ما أكدع اهلل تبارؾ كتعالى فيو مف أسرار أخبرنا عف بعضيا ، 
 مع عدـ معرضتنا لو بعممنا القاصر الذم قاؿ اهلل  كسمـ عميو اهلل صمى رسكلو كتبميغ اهلل بكحي

 . (كما أكتيتـ مف العمـ إال قميبل  )تبارؾ كتعالى فيو 

في رحـ أمو  يككف اإلنساف أف تتخيؿ كانت التي الكسطى بالعصكر يذكرني الدكتكر كبلـ إف
 ككاف ، الدنيا إلى يخرج مكلكدا البشر يصبح حتى فشيئا شيئا تكبر ثـ ممةكا بشرية صكرة

 . أمو رحـ في  مراحمو كتخمقوتطكر عف تكمـ قركف مذ اإلسبلـ

 ليا إذ كقتيا ىذا كليس اليكـ تثار قضايانا نجد طالب بيأ بف عمي قاعدة عمى كجريا : ) قكلو
 ( ( . فاقتمكه دينو بدؿ كمف ) حديث ذلؾ كمف كظركفيا سبابياأك كأحكاميا ضكابطيا

 في يدكر الذم اإلنساني الكاقع معيتكافؽ  ال ألنو الحكـ ىذا إبطاؿ الدكتكر فضيمة بذلؾ يريد
 . البشرية الككاليس

 . المستشرقيف مصيدة في فكقع ، اإلنسانية الجرائـ عمكـ عف طرفو كغض

 ككافرىا مؤمنيما األرض أرجاء كؿ في بو يعمؿ الحديث مف المعنى ىذا أف الدكتكر يدرؾ كحتى
لما  ، كالقيـ المبادمء كحماة األرض أمناء كمنذفكه عظيما أمرا فعميـ يعد بؿ ذـ كال اعتراض دكف
فيـ يجعمكف كؿ ذلؾ ممدكح  ، عمييـ كتجسس أىمو كذمة بمده عيد نقض بمف اإلعداـ حكـ ينفذ 

. تعمكا تحتيا الشعارات كتميج ليا األلسنة باليتافات 

 أعدائكـ عمى ىاف تو في كافة خمقوشريع كعدؿ فيكـ اهلل حكمة أنفسكـ عمى استكثرتـ لما لكنكـ
 . األمـ سائر عمى بو فضمتـ ما

 بسبب الركاية يرد لـ عنو اهلل رضي طالب أبي بف عمي قكؿ أف لعمـ النص المتدبر تدبر كلك
 هلل تكذيب إدراكيـ عدـ مف جعؿ ، بؿ كسمـ عميو اهلل صمى النبي قاؿ ما العقكؿ إدراؾ عدـ



 ال ، متنكعة ذرائع تحت الركاية رد مف الدكتكر فعمو لما خبلفا ، . كسمـ عميو اهلل صمى كرسكلو
 . عقمي كال نقمي دليؿ مف مسند ليا كال الشريعة في ليا أساس

 صمى نبيو عمى اهلل أنزلو مذ الزمف طكؿ عمى األمة بيا عممت ركاية كمحاربتو فيمو إلى كأنظر
 نجد طالب ابي بف عمي قاعدة عمى كجريا : ) فقاؿ األحكاـ تطبيؽ ترؾ كقت إلى كسمـ عميو اهلل

 حديث ذلؾ فمف كظركفيا كاسبابيا كأحكاميا ضكابطيا ليا إذ كقتيا ىذا كليس اليكـ تثار قضايانا
قىالىت : }قكلو في كرد ما ىي الحديث ىذا فييا جاء التي الظركؼ إف ( فاقتمكه دينو بدؿ مف)   كى

مىى أينًزؿى  ًبالًَّذمى  آًمنيكاٍ  اٍلًكتىابً  أىٍىؿً  مِّفٍ  طَّ ًئفىةه  نيكاٍ  الًَّذيفى  عى كاٍ  النَّيىارً  كىٍجوى  آمى  يىٍرًجعيكفى  لىعىمَّييـٍ  آًخرىهي  كىاٍكفيري
 ( . القضية بحث مكاف ىنا كليس ، 72عمراف آؿ{

 عمى كالطعف الشبو كتكثير النصكص رد الكقت نماإك القضية بحث مكاف ىذا ليس نعـ : قمت
 . عصره زمف إلى صدره أكؿ مف االسبلـ أىؿ

 لكنيا ، األرض اصقاع كافة في العيكد كناقضي الخكنة قتؿ تعظيـ إلى يدعك ما بياف سبؽ كقد
 . المسمميف عند إال سبة تككف ال ىؤالء نظر كجية في

 عنو اهلل رضي بكر أبي مف كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ باأصح فيـ يسفو بالدكتكر ككأني
 بدلكا ألنيـ بإجماع األمة قاتمتيـ الذيف ، الردة حركب في الجياد راية حمؿ منيـ كاحد آخر إلى

 . دينيـ

إف الرد عمى ىذا الفيـ الخاطيء لمنصكص الكاردة عف أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
طكيمة جدا لكني سأختصر بياف كجو مخالفة فيـ المعترض  بنص الكتاب كالسنة ، كبياف أف 

. الكاجب الشرعي  نقؿ كؿ ما أخبر بو  النبي صمى اهلل عميو كسمـ أمتو 

ا يىٍكتيميكفى  الًَّذيفى  ًإفَّ }:  قاؿ اهلل تعالى  ٍلنىا مى ا بىٍعدً  ًمف كىاٍلييدىل اٍلبىيِّنىاتً  ًمفى  أىنزى  ًلمنَّاسً  بىيَّنَّاهي  مى

يىٍمعىنيييـي  الٌموي  يىمعىنيييـي  أيكلىػًئؾى  اٍلًكتىابً  ًفي  ًعنيكفى  كى  . 159البقرة {البلَّ

ا بىمِّغٍ  الرَّسيكؿي  أىيُّيىا يىا}: قاؿ اهلل تعالى  ف رَّبِّؾى  ًمف ًإلىٍيؾى  أينًزؿى  مى ا تىٍفعىؿٍ  لَّـٍ  كىاً   كىالٌموي  ًرسىالىتىوي  بىمٍَّغتى  فىمى
 . 67المائدة {اٍلكىاًفًريفى  اٍلقىٍكـى  يىٍيًدم الى  الٌموى  ًإفَّ  النَّاسً  ًمفى  يىٍعًصميؾى 

 أسمعو شىء كؿ أكتب كنت:  قاؿ عمرك بف اهلل عبد عف(356 / 3)ركل أبك داكد في سننو  
 تسمعو شىء كؿ أتكتب:  كقالكا قريش فنيتنى حفظو أريد- كسمـ عميو اهلل صمى -اهلل رسكؿ مف

 الكتاب عف فأمسكت، !!  كالرضا الغضب مؼ يتكمـ بشر- كسمـ عميو اهلل صمى -اهلل كرسكؿ



 مفكالذ اكتب :  فقاؿ فيو إلى بأصبعو فأكمأ- كسمـ عميو اهلل صمى -اهلل لرسكؿ ذلؾ فذكرت
  .حؽ إال منو يخرج ما بيده منفس

 كسمـ عميو اهلل صمى النبي أف عمرك بف اهلل عبد عف (207 / 4 )كركل البخارم في صحيحو 
 فميتبكأ متعمدا عمي كذب كمف ، حرج كال إسرائيؿ بني عف كحدثكا،  آية كلك عني بمغكا : قاؿ

 .النار مف مقعده

 مف بمجاـ تمجـ عمما كتـ مف: كجاء في الحديث المتكاتر عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ 
. ركاه ابف حباف كغيره  . القيامة يكـ نار

. كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ عف سمعنا ما بكؿ نحدث ال : الخامسة القاعدة : ) الدكتكر قاؿ

 ) كرسكلو اهلل يكذب أف أتحبكف ، يعرفكف بما الناس حدثكا : عمي عف تعميقا البخارم ركل
 ككراىية قكـ دكف قكما بالعمـ خص مف باب : بقكلو لذلؾ البخارم لو كعنكف ( البخارم صحيح

 . يفيمكا ال أف

 نككف أف إلى تدعكنا كرسكلو اهلل يكذب أف أتحبكف : عمي اإلماـ ليا اشار التي العمة ىذه إف
 لما لعصرنا تصمح ال إذ إثارتيا عدـ أك عنيا السككت يجب القضايا مف فيناؾ عصرنا في فقياء
 يجعميا ال مما بالمعنى ركيت أك المراحؿ مف بمرحمة خاصة كانت ألنيا أك لضعفنا ألك حالنا ىك

 ( . فمثبل ... العصر عمكـ مع دقيقة

 . نظر فيو : معمقا البخارم ركاه الدكتكر قكؿ إف : قمت

 مف باب العمـ كتاب في البخارم اإلماـ قاؿ إذ كالباب المكضكع نفس في كصمو ثـ عمقو قد إذ
 اهلل يكذب أف أتحبكف يعرفكف بما الناس حدثكا عمي كقاؿ ( : ) 224 / 1 ... ) بالعمـ خص

. كرسكلو
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 ( . عنو اهلل رضي عمي عف المركم لؤلثر غالط فيـ الكبلـ ىذا إف 

 . لعصرنا تصمح ال ألانيا عنيا يسكت األحاديث مف إف : قكلو عف

 في كانت كميا كسمـ عميو اهلل صمى النبي دعكة إف بؿ ، المنكرة البدع مف دعكل ىذه إف : قمت
 يتركو لـ كاألخبلؽ كالشريعة العقيدة في تدركو عقكليـ تكف لـ كما ، المنكرة األمكر مف عصره
 . عقكليـ أجؿ مف كسمـ عميو اهلل صمى النبي



 . فكوكالت التخرص مف ضرب لعصرنا يصمح ال كذاؾ لعصرنا يصمح ىذا أف القكؿ أف كما

 مف أنيا بعد ليـ تبيف الكاسدة كاآلراء الفاسدة العقكؿ أرباب االسبلـ عمى عابيا مسائؿ مف فكـ
 ككذا ، بغريب عنا الذباب جناح كال ببعيد عنا الكمب كلكغ حديث كما ، النبكة كصدؽ اهلل كحي
 . الكثر كغيره الناقة كألباف بكؿ شرب

 الكحي في يتكقؼ أف ال الكحي بقانكف كالعمـ الكاقع يضبط أف الشريعة عمما عند المقرر مف إف
 : تعالى اهلل كما آخر زماف في يعممكه الزماف ىذا في الناس يجيمو ما إذ ، .العمـ قصكر بسبب

لىتىٍعمىميفَّ }  ( . 88ص {) ًحيفو  بىٍعدى  نىبىأىهي  كى

 الذم كالمثؿ بؿ عميو دليؿ ال كتخميف فاسدة دعكل المراحؿ مف بمرحمة خاصة أنيا الدعكل كأما
 اهلل صمى النبي حٌدث إذ ( ) 16 ) قاؿ لما كذلؾ الناس باستغفاؿ النبكة مقاـ فيو اتيـ ضربو
 ( . عقكليـ تدركو أف يمكف ما بمقدار الزماف ذاؾ في الناس كسمـ عميو

 خطاب الشرع خطاب أف األصؿ ىذا مثؿ عمى اإلسبلـ أعداء مف سبؽ مف يقكؿ كما كمو كىذا
نما لو كاقع ال تمثيؿ  . كم ال حقيقة لو أف عمى ال كيفيمكنو يحسكنو بما الناس خاطب كا 

 النصكص نقض م عمة الككنية المظاىر بعض إدراؾ في العصر عمكـ قصكر الدكتكر جعؿ لقد
 ( العصر عمكـ مع دقيقة يجعميا ال مما بالمعنى ركيت أك : ) فقاؿ لو يسبؽ لـ بما كردىا النبكية

 .

 : أصميف إلى يرجع المكطف ىذا إف : اقكؿ كأنا

 مع لمتكافؽ التأكيؿ كجكه أحد عمى الككف زمرؾ مف كقربو اإلىميميجي الفمكي المدار أصؿ : األكؿ
 . الظاىر العمـ

 اهلل قكؿ عمكـ عمى يتنزؿ بؿ كالبرجماتية التجربة لعمـ يخضع ال غيبي أمر ىذا أف : الثاني
 ( . بالغيب يؤمنكف : ) تعالى

 عنو تغيب األرض مف جزء ىناؾ أف لمشمس الفمكي المدار كاقع يعمـ لـ آلخر قاؿ إنسانا أف كلك
 النيار خبلؿ كال نيار الميؿ خبلؿ يككف كال اشير ستة الشمس عميو كتطمع أشير ستة الشمس

 . كيستكعبو ذلؾ يدرؾ عقمو أكاف ، ليؿ

 . الكاقع ىذا يدرؾ لـ كعممو عقمو ألف الحقيقة ىذه نبطؿ أـ

 ( . العرش تحت تسجد الشمس إف ) بحديث الناس تحدث أف فمثبل ) قكلو عمى نرد كعميو



 يكجد كال كسمـ عميو اهلل صمى رسكلو كتبميغ اهلل بكحي ثقة ىناؾ كاف إذا ذلؾ في الضير فما
 . الشرع مف المعنى ىذا يبطؿ ما عندنا

 بشرية صكرة يككف اإلنساف أف تتخيؿ كانت التي الكسطى بالعصكر يذكرني الدكتكر كبلـ إف
 الدنيا إلى يخرج مكلكدا البشر يصبح حتى فشيئا شيئا تكبر ثـ المنكم الحيكاف داخؿ في متكاكممة

 . أمو رحـ في الجنيف تطكر عف يتكمـ قركف مذ اإلسبلـ ككاف ،

 إذ كقتيا ىذا كليس اليكـ تثار قضايانا نجد طالب ابي بف عمي قاعدة عمى كجريا : ) قكلو ككذا
 ( ( . فاقتمكه دينو بدؿ كمف ) حديث ذلؾ كمف كظركفيا كاسبابيا كأحكاميا ضكابطيا ليا

 في يدكر الذم اإلنساني الكاقع مع يتنسب ال ألنو الحكـ ىذا إبطاؿ الدكتكر فضيمة بذلؾ يريد
 . البشرية الككاليس

 . المستشرقيف مصيدة في فكقع ، اإلنسانية الجرائـ عمكـ عف طرفو كغض

 ككافرىا مؤمنيا األرض أرجاء كؿ في بو يعمؿ الحديث مف المعنى ىذا أف الدكتكر يدرؾ كحتى
 ، كالقيـ المبادمء كحماة األرض أمناء دعاتوك عظيما أمرا فعميـ يعد بؿ ذـ كال اعتراض دكف
 مصيره فإف ، عمييـ كيتجسس أىمو كذمة بمده عيد ينقض الذم لذاؾ اإلعداـ بحكـ متمثؿ كىك

 . تقكلكف عساكـ فما مؤيدة كىتفات متعددة شعارات تحت رأفة كال رحمة ببل المكت

 بو فضمتـ ما أعدائكـ عمى ىاف شريعة كعدؿ فيكـ اهلل حكمة أنفسكـ عمى استكثرتـ لما لكنكـ
 . األمـ سائر عمى

 بسبب الركاية يرد لـ عنو اهلل رضي طالب أبي بف عمي قكؿ أف لعمـ النص المتدبر تدبر كلك
 هلل تكذيب إدراكيـ عدـ مف جعؿ ، بؿ كسمـ عميو اهلل صمى النبي قاؿ ما العقكؿ إدراؾ عدـ

 ال ، متنكعة ذرائع تحت الركاية رد مف الدكتكر فعمو لما خبلفا ، . كسمـ عميو اهلل صمى كرسكلو
 . عقمي كال نقمي دليؿ مف مسند ليا كال الشريعة في ليا أساس

 صمى نبيو عمى اهلل أنزلو مذ الزمف طكؿ عمى األمة بيا عممت ركاية كمحاربتو فيمو إلى كأنظر
 نجد طالب ابي بف عمي قاعدة عمى كجريا : ) فقاؿ األحكاـ تطبيؽ ترؾ كقت إلى كسمـ عميو اهلل

 حديث ذلؾ فمف كظركفيا كاسبابيا كأحكاميا ضكابطيا ليا إذ كقتيا ىذا كليس اليكـ تثار قضايانا
قىالىت : }قكلو في كرد ما ىي الحديث ىذا فييا جاء التي الظركؼ إف ( فاقتمكه دينو بدؿ مف)   كى

مىى أينًزؿى  ًبالًَّذمى  آًمنيكاٍ  اٍلًكتىابً  أىٍىؿً  مِّفٍ  طَّ ًئفىةه  نيكاٍ  الًَّذيفى  عى كاٍ  النَّيىارً  كىٍجوى  آمى  يىٍرًجعيكفى  لىعىمَّييـٍ  آًخرىهي  كىاٍكفيري
 ( . القضية بحث مكاف ىنا كليس ، 72عمراف آؿ{



 عمى كالطعف الشبو كتكثير النصكص رد الكقت كغنما القضية بحث مكاف ىذا ليس نعـ : قمت
 . عصره زمف إلى صدره أكؿ مف االسبلـ أىؿ

 لكنيا ، األرض صقاعأ كافة في العيكد كناقضي الخكنة قتؿ تعظيـ إلى يدعك ما بياف سبؽ كقد
 . المسمميف عند إال سبة تككف ال ىؤالء نظر كجية في
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